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Förord

I den här e-boken får du en spännande illustration av den skotska 
huvudstaden Edinburgh. 
Bilden visar utsikten från en av de många kullarna och du kommer 
att bli fascinerad av att mycket i centrum är sig likt från den mo-
derna staden. 

Du får också en kortfattad beskrivning över de byggnader och ga-
tor som syns i bilden. 

Den här texten publicerades ursprungligen den 19 mars år 1882 
i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken ”Edinburg”. 
Texten publicerades anonymt. 

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den 
mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi 
kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

I den här e-boken publicerar vi originalets text ordagrant och helt 
utan ändringar, alla namn, uttryck och till och med felstavningar 
har behållits. 

Förord
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Kapitel 1 – Edinburg.

Skildring
av Edinburgh
år 1882

Den här texten publicerades ursprungligen den 19 mars år 
1882 i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken 
”Edinburg”. Texten publicerades anonymt. 

Edinburg, hufvudstad i Skottland i Midlothian- eller Edin-
burg-Shire, ligger icke långt från sydkusten af Forthviken på 
några högar med mellanliggande dalar, hvarvid gatorna blifvit 

vågformiga och husen torna sig till en del uppåt klippväggarne. Den 
består af den utaf Walter Scott så ofta omtalade gamla staden mot 
söder och den nya mot norr.  I denna förstnämda ligger mot öster de 
gamla skottska kungarnes berömda residens Holyrood; i midten lig-
ger på en 400 fot hög klippa den gamla borgen, Edinburg-Castle, som 
nämdes redan under romarnes tid, som sedan har spelat en så vigtig 
rôl i Skottlands historia och hvarest nu de skottska kronregalierna 
förvaras; den är omgifven af vallar och grafvar; för så vidt icke klip-
pans branthet gör dessa öfverflödiga; byggnaderna begagnas nu som 
kaserner och packhus. Borgen förbindes med Holyrood genom den 
vackra gatan High-Streat, från hvilken en mängd trånga och branta 
gränder föra ned till de lägre liggande delarne af staden. Öfver den 
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terräng, som skiljer den gamla staden från den nya och som intill år 
1763 var en sjö, för en bro och en fördämning.  Den nya staden, i hvil-
ken det finnes upprest minnesmärken öfver Nelson, Robert Burns, 
Georg IV, W. Pitt, W. Scott, Wellington m. fl., är regelmässigt byggd 
med breda gator och stora palatser, och den är genom en gata förenad 
med Edinburgs hamnstad, Leith.  Vår teckning visar en del af den nya 
staden, sedd från den bekanta utsigtspunkten ”Calton Hill”, med det 
klumpiga monumentet öfver sjöhjelten Nelson till höger i förgrun-
den. Midt framför sig har man den vackra gatan ”Princess-Streat”, 
en af stadens hufvudgator, i hvilken ses Walter Scotts monument, en 
utmärkt vacker göthisk byggnad med hans bild i marmor.  Från sam-
ma punkt har man en utmärkt utsigt öfver Nordsjön och den backiga 
kusten.  Bland andra byggnader märkes arkivbyggnaden (Register of-
fice), som nu begagnas som rådhus, kyrkan St. Giles m. fl.
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Kapitel 2 – Bild. Edinburg. Utsigt från ”Calton Hill”.

Edinburg. 
Utsigt från  
”Calton Hill”.
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer

Burns, Robert.
[1759–1796] Brittisk poet. Växte upp i Skottland och betraktas i 
dag som skotsk nationalpoet. Var en av 1700-talets mest inflytel-
serika brittiska författare. Hans mest kända verk är  ”Auld Lang 
Syn” (1788) och ”To a mouse” (1785). 

Fot.
Längdmått. En fot motsvarar 29,6 cm.

Georg IV.
|1762–1830] Brittisk kung från 1820 tills sin död år 1830. Bör-
jade styra riket som prinsregent redan 1810 då fadern Georg III 
drabbades av sinnessjukdom. Hans tid vid makten började med 
flera omfattande krig. Var mycket envis och blandade sig ofta i 
det politiska livet. 

Nelson, Horatio.
[1758–1805] Brittisk viceamiral. Gick med i flottan redan som 
12-åring och tjänstgjorde i början av sin karriär både på han-
dels- och örlogsfartyg. Var mycket framgångsrik och var ansva-
rig bland annat för segern över en spansk-fransk flotta utanför 
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Kap S:t Vincent år 1797 och den stora franska flottan i Nilen 
år 1798. Förlorade sin syn vid ett slag 1794 vid Korsika och sin 
högra arm vid en attack mot Teneriffa år 1797. Dödades under 
slaget vid Trafalgar den 21 oktober 1805. Om du har varit på 
Trafalgar Square i London så har du sett hans staty som finns 
överst på Nelsonkolonnen. 

Pitt den yngre, William.
[1759–1806] Brittisk politiker och premiärminister. Var en av 
Storbritanniens mest inflytelserika personer och tjänstgjorde 
som premiärminister i mer än 20 år. Hans pappa William Pitt 
den äldre var också brittisk premiärminister.  

Scott, Walter.
[1771–1832] Skotsk författare.  Var en av världens mest berömda 
författare i början av 1800-talet. Anses som skaparen av den his-
toriska romanen.  Är mest känd för romanen ”Ivanhoe” (1820).

Wellington, hertigen av.
[1769–1852] Brittisk militär, premiärminister och diplomat. 
Hertigens fullständiga namn var Arthur Wellesley men var känd 
under smeknamnet ”järnhertigen” (”the iron Duke”). Erhöll her-
tig-titeln efter ett framgångsrikt fälttåg mot Napoleon i Portu-
gal och Spanien. Är mest känd som befälhavare över de allierade 
styrkornas seger över Napoleon vid slaget vid Waterloo år 1815. 
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